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Tisztelt Tóth Tamásné Rick Katalin!  

Az Erasmus programban 2020. október 29-i határidőre benyújtott köznevelési akkreditációs 

pályázatok tartalmi értékelése lezárult.  

Örömmel értesítjük, hogy a Tempus Közalapítvány kuratóriuma a felkért független szakértők 

szakmai értékelése alapján intézményük 2020-1-HU01-KA120-SCH-093962 számú 

pályázatát támogatta. 

A projekt relevanciája: 

Az iskola pályázata megfelel az Erasmus minőségbiztosítási szabályainak, mobilitási 

tapasztalatot és tanulási eredményt biztosít, és hozzájárul az Erasmus program célkitűzéseihez. 

A köznevelési szektor megjelölt prioritásait követi. Az iskola pályázatba foglalt célkitűzései az 

európai fenntarthatóság és energia megújulás megismerése, diák-mobilitás megvalósítása, IKT 

kompetenciák és idegen nyelvtudás fejlesztése, továbbá módszertani megújulás. A többéves 

pályázati tapasztalattal rendelkező általános iskola nyitott az innovációra, a hatékonyság és 

eredményesség érdekében jól szervezett munkacsoportokat működtet. A célkitűzések 

megvalósítása fontos az intézmény fejlesztése számára. A 6-14 éves tanulók komplex 

fejlesztése újszerű, előremutató pedagógiai módszerek keresésével és pedagógusok szakmai 

előmenetelével járul hozzá a biztonságos és stabil intézményi jólét megteremtéséhez. 

 

Összegzés: 

 

A tapasztalt, és sikeres Erasmus+ pályázatokat megvalósító intézmény fejlesztési stratégiáját 

tekintve szintet lép. A pályázat a kitűzött célok elérése és a megvalósítandó mobilitások 

tekintetében összefüggést mutat.  

A bemutatott nemzetköziesítési stratégiával az intézményi hatások hosszú távon 

érvényesülhetnek. A XXI. század kihívásaira adott célkitűzések, a megvalósítás ütemezésére és 

értékelésére adott reakciók többségében támogató jellegűek. A pályázat struktúrája, felépítése 

áttekinthető, világos. A célok meghatározásában az egész intézmény részt vett, s a 

tevékenységek ezek elérésére irányulnak. 

Kiemelkedő az ökogondolkodás, a környezetvédelem terén elért eredményekre támaszkodó, a 

globális kihívásokra választ adó, paradigmaváltásra ösztönző törekvés. A rendelkezésre álló 

munkatársak biztosítják a projekt eredményességét, az esetleges változások menedzselése 

azonban részletesebb kifejtést igényelne. A mobilitásban résztvevők bemutatása részletesebb 

bemutatást kívánna. A megvalósítási folyamat mérése és nyomon követése átlátható.  

Az elvárt hatásokról és eredményekről, azok hasznosulásáról a pályázó számot ad.  

Az intézményi stratégiai tervben szereplő adatok szerint a pályakezdő tanárok száma jelenleg 

két fő. A fiatal, pályakezdő kollégák bevonása magába a projektbe (akár a mobilitásokba is), 

hogy motiváltságukat, elhivatottságukat, fejlődés iránti igényüket erősítse az intézmény a 

pályán maradásban, és ezzel a betöltetlen álláshelyeket is feltöltse, teljesen jogos és előre 

mutató törekvés.  

Nyertes pályázatukhoz gratulálunk! 
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